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Omtankenläktaren 
– för bästa upplevelsen

Nu startar vi fritidsförening En akademi för utveckling



Fakta/ Utbildningar  
i första skedet
• Personlig assistent – steg 1 till 3
• HLR-utbildning
• Kris- och sorgehantering
• Riktad handledning

Det kommer kallelse när de olika utbild-
ningarna startar. Frågor om utbildning-
arna besvaras av Anders Ragnarsson på 
e-post: anders@omtankenassistans.se

folkfesten. Många ansåg också detta som bästa 
platsen på arenan.

– Vi hade en fantastisk helg med så mycket 
glädje på läktaren. Dessutom var det roligt att 
det gick så bra för svenskarna, säger Omtan-
kens läktarguru, Anders Ragnarsson.

En extra knorr på helgen skedde på fredagen 
när Omtanken bjöd sina kunder och assistenter 
på en skiddag med läktaren som samlingpunkt. 
Gissa om det blev uppskattat i solskenet.

Omtankenläktaren var den självklara träffpunkten för alla funktionsnedsatta under 
Svenska Skidspelen.

Anders Ragnarsson och Maria Hagman njuter av sol och fin stämning på Omtankenläktaren.

är Svenska Skidspelen avgjordes 
den 11–13 mars kom sammanlagt 
18 500 besökare för att heja på 
skidåkare som Frida Karlsson, Calle 

Halfvarsson och Therese Johaug. 
Träffpunkten för alla funktionsnedsatta var 

Omtanken-läktaren, som var evenemangets 
officiella handikappläktare. En läktare där 
medarbetare från Omtanken var värdar så att 
de funktionsnedsatta kände sig välkomna till 

Även personer med funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att uppleva en 
folkfest som Svenska Skidpelen. Därför byggdes en handikappläktare på bästa 
platsen. Omtanken, med den kunskap som finns inom företaget, fick i uppdrag 
att skapa en inbjudande miljö för dessa gäster. Därmed var Omtanken- 
läktaren ett faktum. 

Omtanken-läktaren 
blev bästa platsen på 
Svenska Skidspelen

N

i har ett utbildningskoncept som 
länge varit klart för sjösättning, 
men vi har tvingats avvakta efter-
som pandemin omöjliggjort för 

folk att träffas. Här är det viktigt att deltagarna 
kan träffas i fysiska möten för att få bästa 
resultat, säger Anders Ragnarsson, som är 
utbildningsansvarig.

Inom Omtanken handlar det om att ge 
”verktyg” så att medarbetarna kan göra sitt 
jobb på bästa sätt och skapa möjligheter till 
personlig utvecklig. Samtidigt stärker det 
statusen på assistansyrket.

– Vi tycker det är viktigt att det ska vara 
trevligt att jobba här och det ska kännas pro-
fessionellt. Det uppnår vi genom utbildningen. 
Det skapar både trygghet och en känsla av 
stolthet över sitt jobb när medarbetare känner 
att man kan utvecklas, säger Anders Ragnars-
son och fortsätter:

En viktig detalj i flera av utbildningarna 
inom Omtanken Akademi är att skapa utbild-

De generella omprövningarna 
av assistansen har stoppats. 
Men det finns situationer, där 
man av olika skäl, måste om-
pröva sin assistans. Då finns, 
hos många, en oro att man för-
lorar timmar eller hela assis-
tansen. Är den oron befogad?

Andreas Widner svarar:

Man ska inte behöva vara orolig för att 
bli av med timmar eller hela beslutet. 
Försäkringskassan kan inte ändra 
sitt beslut om det inte skett väsentligt 
förändrade förhållanden. Tyvärr är 
rättsläget så att detta är oklart vad det 
innebär. 

Men det man kan tänka på är om 
något förändrats i ditt hjälpbehov. 
Exempelvis i ditt nuvarande beslut har 
du dubbelassistans för förflyttningar 
från sängen till rullstol, men i dagsläget 
har du fått en lift som gör att det räcker 
med en assistent för att tillgodose 
hjälpbehovet. 

Med tanke på att läget är så pass 
oklart så skulle jag råda dig att kontakta 
din jurist för att gå igenom just ditt 
beslut och ärende. Kommunen har inte 
riktigt samma krav men även där råder 
jag dig att ta hjälp av din jurist.

Fråga  
juristen
Andreas Widner

Fråga om assistansen
Caroline Nilsson

Inom assistansen uppstår ständigt praktiska 
juridiska frågor. Här kan du få svar på din frå-
ga inom den här ämnet. E-posta din fråga till 
anders.hansson@omtankenassistans.se
Vi ser till att Andreas Widner får möjlighet 
att svara. Antingen till dig direkt eller i denna 
skrift. Du får självfallet vara anonym i de 
frågor som publiceras.

Regelbundet uppstår situationer och frågeställningar för de som lever med assistans. 
Därför öppnar vi här en ”frågelåda” om assistans i vardagen. Caroline Nilsson kommer 
att svara på era frågor. Antingen i den här spalten eller direkt till er. Ni får vara anonyma. 
Skicka frågan till e-post anders.hansson@omtankenassistans.se så vidarebefordras 
frågan. Antingen besvaras frågan i denna skrift eller direkt till er.

Livet är fyllt av utmaningar.
När vi kommit över den 
senaste puckeln av pan-
demismitta, och hoppades 
kunna se fram emot en 
trevlig vår, började kriget i 
Ukraina.

Vi har märkt att det fruktansvärda 
som nu sker i Ukraina påverkat flera 
av våra kunder och assistenter. Vi 
är många som sympatiserar med 
Ukrainas folk och förfasar oss över 
vad som inträffat där. 

Händelserna i sydöstra delen 
Europa har också skapat oro och en 
rädsla även hos flera av våra kunder 
och personliga assistenter. Det finns 
en oro att kriget ska sprida sig till 
vårt land. Att vår trygga vardag ska 
påverkas.

Vi på Omtanken har full respekt 
för att dessa känslor uppstår. Det är 
naturligt.

I det sammanhanget är det viktigt 
att ingen ska behöva vara ensam med 
sina tankar. Prata gärna med varan-
dra ute i assistansgrupperna.

Men tveka aldrig att kontakta er 
kund- och personalansvarig. Eller 
sök upp oss övriga på kontoret om ni 
bara vill prata om detta. 

Våga söka upp oss.

Det finns inga dumma frågor, tankar 
eller resonemang. Vi finns till för er 
som vill prata, fråga eller bara dela 
åsikter. 

Lika viktigt som det är för oss att 
anordna en bra assistans i vardagen 
är det att finnas tillhands för kunder 
och assistenter i dessa situationer.

Vi har kanske inte svaren på alla 
frågor, men vi är beredda att lyssna 
och samtala med er. Ingen ska behöva 
vara ensam med sin eventuella oro 
eller frustration.

Men det finns en viktig uppma-
ning: I dessa tider kommer massor av 
information från olika källor, bland 
annat från sociala medier. Därför är 
det viktigt att lyssna på rätt informa-
tionskällor som etablerade svenska 
medier inom press, radio och tv som 
har utbildade journalister. Även här 

kan ni vända er till oss på 
Omtanken med frågor.

Ta hand om er!

Kom till 
oss om du 
är orolig!

Sofie Åkesson
VD Omtanken Assistans
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Välkommen till 
Omtanken Akademi

Jag har ett barn med en ovanlig 
diagnos. Vi har också fått assistans. 
Vad bör jag tänka på när det gäller 
min son jämfört med andra föräld-
rar, som har barn med mer vanliga 
diagnoser och som fått assistans? 

Caroline Nilsson svarar: 

I samband med ett funktionshinder som 
många känner till finns det studier, fakta och 
kunskap. Det finns stöttning i form av hjälp-
medel och specialistläkare.

Men de som har barn med en ovanlig 
diagnos upplever att det är nytt och obeprövat. 
Då är det svårt att få samma uppvaktning från 
sjukvård och habilitering. Det blir också extra 
svårt att ansöka om eller utöka assistansen hos 

Vågar jag
ompröva 
assistansen?

"Man ska inte 
behöva vara orolig 
för att bli av med 
timmar eller hela 
beslutet. 
Försäkringskassan 
kan inte ändra sitt 
beslut om det inte 
skett väsentligt 
förändrade 
förhållanden."
Anders Widner

Mitt barn har en  
ovanlig diagnos.  
Hur ska jag tänka?

Försäkringskassan. Överhuvudtaget är det lätt 
att börja gissa och generalisera.

Därför är det oerhört viktigt att som föräld-
er läsa på och skaffa fakta. Läs allt, googla och 
sök information. Det finns information att få.

I USA finns många kunskapskällor kring 
detta. Där ligger man långt framme i forsk-
ningen.

Andra bra kunskapskällor finns på Soci-
alstyrelsens hemsida om man går vidare till 
sällsynta diagnoser samt på www.sallsyntadi-
agnoser.se

Bra hjälp finns också på Centrum för 
sällsynta diagnoser i Stockholm och Uppsala. 
En verksamhet som i framtiden ska finnas på 
varje stort universitetssjukhus i Sverige.

Var inte rädd för att söka informationen, 
den finns.

När man sedan fått bra kunskap kring sitt 
barn är det viktigt att också delge de person-
liga assistenterna fakta så de kan göra ett bra 
jobb. Det är också viktigt att säkerställa att 
lokal personal inom sjukvården och habilite-
ringen får denna kunskap.

ningsgrupper med deltagare som kommer 
från olika assistansgrupper. 

Anders Ragnarsson säger att det finns en 
spännande tanke bakom detta:

– Utan att tystnadsplikten påverkas kan 
detta bli en kick för kursdeltagarna att träffa 
andra och dela erfarenheter.

Snart startar Omtanken Akademi. En utbildningssatsning som 
ska skapa utvecklingsmöjligheter för Omtankens medarbetare, 
från de personliga assistenterna till tjänstemännen.
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Omtanken Assistans
Gyllehemsvägen 29, 784 37 Borlänge
Tel: 0240-155 66

www.omtankenassistans.se

Skriften Omtanken ges ut regelbundet av Omtanken Assistans med syfte att 
skildra verksamheten och företagets assistans i samhället. Mottagare är kunder, 
assistenter, medarbetare och andra som är intresserade av Omtanken Assistans.

Redaktör: Anders Hansson, telefon 070-000 98 97
Tips på inslag kan skickas till e-post: anders.hansson@omtankenassistans.se
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Snart inleds verksamheten i Omtankens Idrotts- och Fritidsförening, som till 
vardags kommer att kallas Omtankens Fritidsförening.

– Ambitionen med den här föreningen är att utveckla våra aktiviteter och 
på ett bättre sätt möta våra kunders önskemål, säger Sofie Åkesson, VD på 
Omtanken.

Omtanken Assistans förstärker 
organisationen. Maria Hagman 
och Ulrika Jonsback är nya kund- 
och personalansvariga.Båda har 
stor erfarenhet av att hjälpa 
andra till en bra vardag.

Maria Hagman
Ny kund- och personalansvarig

Ulrika Jonsback
Ny kund- och personalansvarig

Två erfarna 
förstärkningar

nom Omtanken har det alltid 
funnits en ambition att arrangera 
aktiviteter som bidrar till en bra 
vardag för kunder och assistenter.

– Det har varit ett uppskattat inslag i 
assistansvardagen. Samtidigt har vi hela tiden 
en strävan efter att utveckla den här delen av 
Omtankens verksamhet. Ett led i det arbetet 
är att bilda den här föreningen som gör det 
möjligt för kunder, assistenter och anhöriga att 
vara med och skapa en ännu roligare vardag 
inom Omtanken, säger Anders Hansson, som 
är kommunikatör på Omtanken.

Fritidsförening
När detta skrivs är underlaget till stadgar klart 
och väntar på ett godkännande på det kom-
mande årsmötet, då också en styrelse ska utses.

Föreningen är tänkt att bli medlem i Paras-
portförbundet och Riksidrottsförbundet. Där-
för heter den officiellt Omtankens Idrotts- och 
Fritidsförening vilket gör det möjligt att bli 
medlem Parasportförbundet och Riksidrotts-
förbundet för att kunna ta del av den kunskap 
och energi som finns där.

Maria säger att hon är beredd att vända 
på alla stenar för att assistansbesluten ska 
bli så bra som möjligt.

– Jag tvekar inte att fortsätta ett varv 
till. Man kan inte lägga sig helt platt om 
det inte är helt kört med ett beslut. Jag kan 
assistansen och vet hur man fattar beslu-
ten. Det gör att jag vet vilka vägar man 
ska gå och vem man ska ringa till om det 
blir problem. Detta är förhoppningsvis till 
nytta för de som behöver assistansen.

Ulrika signalerar vikten av att snabbt skapa 
bra relationer med kunder och assistenter: 

– Det viktigaste är att vara glad och 
öppen. Man kan aldrig vara f-ö-r positiv 
och man ska se till att ha goda relationer 
med både kunder och assistenter. Här 
är det mycket viktigt att också lyssna på 
assistenterna eftersom de ju har den dag-
liga kontakten med kunderna och känner 
dem bäst.

– Men det är mycket viktigt att detta är en fri-
tidsförening som skapar en vi-känsla. Den ska 
också möta en önskan om att genomföra alla 
sorters aktiviteter, även exempelvis pysselkväl-
lar, tjejkvällar, hockeykvällar, fiskeutflykter. 
Inte bara idrott. Det är därför som vi i dagligt 
tal kommer att kalla föreningen för Omtan-
kens Fritidsförening, säger Anders Hansson.

Sofie Åkesson tillägger:
– Föreningen ska inte krocka med våra 

ordinarie aktiviteter utan bara bidra till att 
utveckla dem. 

Medlemskap
Omtankens medarbetare och kunder 
kommer att erbjudas fritt medlemskap och 
rösträtt. Även anhöriga och andra intresse-
rade är välkomna att bli medlemmar, men 
där är det tänkt att de får betala en liten 
medlemsavgift och får inte samma rösträtt 
som övriga.

Under våren sker arbetet med att bilda en 
styrelse, kalla till årsmöte och skapa den platt-
form som blir så viktig inför starten av själva 
verksamheten som drar i gång i sommar.

Omtankens
Fritidsförening
– för en trevligare vardag

I


